
MOTION 
Kommunfullmäktige 2020-09-23 

Borås behöver en äldreomsorgskommission 

Sverige har en åldrande befolkning. Under en kommande 10 års period beräknas antalet som är 80 år 
och äldre öka från 530 000 personer till 808 000 personer. Den demografiska utvecklingen 
återspeglas även i Borås. Befolkningsprognosen som sträcker sig fram till 2035 visar att antalet 
personer 80 år och äldre i kommunen förväntas öka markant. 

Den förändrade demografin kommer ställa stora krav på kommunens äldreomsorg. Om samma andel 
av befolkningen år 2030 behöver hemtjänst, så kommer antalet äldre med hemtjänst att öka med 
drygt 11 procent. Det skulle innebära drygt 215 ytterligare hemtjänsttagare. Vård- och äldrenämnden 
beräknar även att de kommer behöva drygt 200 ytterligare boendeplatser på vård- och 
omsorgsboenden till år 2030. 

För att möta det ökande vård- och omsorgsbehovet, behövs god planering och tydliga prioriteringar. 
Det kräver samverkan mellan olika förvaltningar och med Kommunstyrelsen. Mot den bakgrunden ser 
vi Kristdemokrater ser ett stort värde i att det finns en bred politisk enighet om äldreomsorgens 
utbyggnadsbehov, som håller över mandatperioder. Det är en förutsättning, inte minst då den 
förändrande demografin kommer förutsätta ekonomiska prioriteringar, såväl i drift som i 
investeringar.  

Vi föreslår att en politisk beredningsgrupp, en så kallad äldreomsorgskommission , tillsätts. Gruppen 
skulle bestå av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige och bistås 
av andra lämpliga funktioner och fackliga parter. Den politiska beredningsgruppen skulle med 
utgångspunkt i den demografiska utvecklingen, äldreomsorgens behov av ytterligare personal och 
boendeplatser, ta fram en handlingsplan för hur vi kan bygga ut äldreomsorgen för att klara av det 
framtida vård- och omsorgsbehovet. 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

Att inrätta en politisk beredningsgrupp för äldreomsorgen i enlighet med motionens intentioner, samt  

Att Kommunstyrelsen uppdras inrätta beredningsgruppen med en person ifrån varje parti som finns 
representerade i Kommunfullmäktige 

För Kristdemokraterna Borås 

Niklas Arvidsson 

Lisa Berglund  

Hans Gustavsson 

Valéria Kant 

Magnus Sjödahl 

Bilaga till § 108 Anmälningsärenden



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2020-09-24 

Avveckla distributionscentralen 

Borås Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införa en samordnad varudistribution i Borås Stad, 
som varit i drift sedan 2019-05-02.  

För att finansiera distributionscentralen erhåller Koncerninköp en provision från leverantörerna, 
vilket beräknas utifrån en procentsats av det totala levererade varuvärdet. För 
livsmedelsleveranserna betalar leverantörerna 9 procent i provision. Under det första avtalsåret har 
provisionen uppgått till 7,8 miljoner kronor.  

Parallellt med införandet av en distributionscentral upphandlades ett nytt avtal gällande livsmedel, 
där livsmedelspriserna steg med 18 procent. Efter avräkning av indexhöjningen är prisökningen cirka 
11 procent. Dock vill förespråkare peka på att klimatpåverkan och en omprioriterad upphandling mot 
ekologiska produkter har påverkat prishöjningen extraordinärt, varvid varför närmast samtliga 
nämnder redovisar underskott i sin budget inom livsmedelskostnader. 

Sverigedemokraterna utesluter inte att en prisökning skett genom att man valt att prioritera 
rabatterade priser på ekologiska produkter, produkter som generellt innebär ett kraftigt 
kostnadspåslag jämfört med ’vanliga’ produkter. I genomsnitt pekar vissa studier på en 66 procent 
kostnadspåslag i genomsnitt för den ekologiska produkten jämfört med det konventionellt odlade 
alternativet. Ett annat exempel är ekologisk mjölk, som har ett kostnadspåslag om 27 procent. Dock 
har den rabatt man valt att fokusera på, det vill säga ekologiska produkter, medfört att rabatter 
utgått på konventionella produkter. Prisskillnaden i slutändan blir därmed mindre, dock kvarstår det 
faktum att ekologiska produkter är dyrare. 

Vid jämförelser av livsmedelspriser mellan Borås och övriga Sjuhäradskommuner framkommer dock 
extraordinära skillnader, som inte kan förklaras med varma somrar (torka) eller andra externa 
faktorer.  

Vad som därmed kan konstateras är att det råder en förhöjd prisbild för Borås Stad, vid jämförelser 
av liknande produkter med andra kommuner. Det finns skäl att misstänka att det finns ett ytterligare 
kostnadspåslag i livsmedelspriserna för kommunen, som leverantör påfört för att bekosta den 
provision som distributionscentralen erhåller. Vid samtal med vissa av dessa leverantörer 
framkommer det att den minskade kostnaden för leverantörernas distributionskostnader inte uppgår 
till den provision som distributionscentralen ställer. Vilket i sin tur leder till att leverantörerna höjer 
priserna för att kostnadskompensera, för i slutändan låta avtalen bli kostnadsneutrala för dem. 

Ett annat argument som lyfts kring distributionscentralen är miljöaspekten, det vill säga att färre 
tunga transporter krävs för distribution av livsmedel. Även här har flertalet uppgifter bekräftat att 
den historiska distributionen kvarstått, då leverantörerna har andra kunder att leverera till. 
Miljöaspekten kan därmed, i bästa fall, anses vara måttlig positiv. 
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2020-09-24 

 

 

Borås Stads verksamheter, däribland utbildning och omsorg, har inte kostnadskompenserats för de 
fördyrningar som distributionscentralen medfört. Detta har inneburit att verksamheterna varit 
tvungna att omfördela resurser från övrig verksamhet för att få en ekonomi i balans. Projektet med 
en distributionscentral har därigenom direkt påverkat den kvalité som Borås Stad kan erbjuda, det 
vill säga försämrad utbildning och omsorg. Detta är inte ett alternativ som Sverigedemokraterna kan 
ställa sig bakom. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta, 

 

Att avveckla Borås Stads distributionscentral. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunfullmäktige 



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

2020-09-24 
Motion 

Skogens är stadens tillgång 

Sveriges yta är till 70% täckt av skog, vars tillgång inte bara är avgörande för landets välfärd 
utan även för omställningen till miljövänliga och hållbara alternativ. Landets virkesförråd är 
idag dubbelt så stort som för 100 år sedan tack vare det aktiva skogsbruket och dess konstanta 
utveckling. 

Den dominerande massaindustrin med dess behov har varit en av orsakerna till att våra skogar 
till stor del består av monokulturer. Det faktum att produktionsskog under lång tid varit 
förknippat med monokultur har skapat behov av naturreservat, för att bevara och gynna 
mångfald men också för att skapa trevligare miljöer för människor att vistas i. Nackdelen med 
naturreservat är att dessa inte bidrar ekonomiskt till samhället, eller resursmässigt utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, på samma sätt som ett aktivt skogsbruk kan gör. 

De senaste decenniernas utveckling inom skogsbruket har öppnat upp för helt nya möjligheter 
inom skogsbruket där produktionsskog inte längre står i motsatts till biologisk mångfald. Med 
andra ord så är det idag möjligt att bedriva ett aktivt skogsbruk med ekonomi som ledstjärna 
samtidigt som vi skapar varierade habitat och trevliga friluftsområden. 

Nyvunnen kunskap i kombination med förädlade material gör det möjligt att både ha 
exempelvis triviallövträd (så som ekebobjörk nr 5, hybridasp mfl.) och ädellövträd 
(exempelvis ek, lönn, fågelbär) i produktionsskogar med högre ekonomiskt utfall än vad 
exempelvis en produktionsskog av gran ger. 

Borås Stad är en stor markägare och genom att ha en god strategi för stadens 
produktionsskogar kan staden öka intäkterna som i sin tur kan användas till vår välfärd. 
Samtidigt kan vi även skapa större diversitet av habitat, naturupplevelser och ökat foderförråd 
för vilt än vad naturreservat kan frambringa. 

Genom att bland annat nyttja glesplantering samt blanda olika strategier beträffande röjning 
och gallring kan markägaren öka mångfalden samtidigt som man sprider riskerna. 
Borås Stad kan bli en förebild för de många skogsägare som fortfarande bedriver ett 
skogsbruk enligt gammal hävd där monokultur är dominerande.  

Fura, eller i vardagsspråk tallen, blir mer värdefull vid så kallad kvistning. Detta innebär att 
man med jämna intervaller sågar bort de lägre växande grenarna och på så sätt får ”knivfura”. 
Detta är exempel på bra betald tall vid avverkning. 

Vid många utav stadens vägar och gator så växer sly och mindre träd. 
Detta är ej optimalt av flera skäl: 

- Sikten skyms och det blir svårare att se utspringande djur.
- Det upplevs som otryggt av kommuninvånarna.
- Övriga skogen växer sämre än om slyn och mindre träd skulle gallrats bort.

Skogen är stadens tillgång på fler sätt än endast värdet vid avverkning. Det finns idag ett stort 
samhälleligt behov av att skapa fler så kallade enkla jobb. I en ekonomi som präglas av 
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2020-09-24 
Motion 

kunskaps- teknikintensiva företag så är enkla jobb är en bristvara, men med en relativt enkel 
handledning/kurs så skulle skogen kunna ge en möjlighet till fler enkla jobb. Sly och mindre 
vegetation ger dessutom en intäkt i form av bioflis. 
 
Sverigedemokraterna anser att det finns synergieffekter mellan att vårda skog och att skapa 
fler enkla jobb för våra invånare. 
  
 
Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att Uppdra tekniska nämnden att utreda och presentera förslag på ”Ansvarsfullt 

skogsförvaltningsprogram för produktiv skogsmark” där mångfald premieras med 
ekonomi som ledstjärna. 

 
Att Uppdra berörda nämnder att utreda i vilken utsträckning enkla arbeten kan tillgodoses 

och förverkligas med föreslagna åtgärd. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
Kristian Silbvers (SD), Ledamot 
 
Leif Häggblom (SD), Ledamot 
 
 
 
 



1. Har antalet skolbyten under terminens gång ökat sedan det obligatoriska skolvalet infördes
i Borås Stad? Går det att sen en trend att skolbyten under terminen ökar på vissa skolor men
inte på andra?

2. Anser kommunalrådet att en markant ökning av antalet skolbyten skulle vara/är ett
problem?

3. Vilka åtgärder är det mitt-socialdemokratiska styret beredda att vidta för att i detta
avseende skapa förutsättningar för stabila lärandemiljöer?

4. Har vi i Borås Stad skolor som har fått karaktären av bortvalsskolor?

5. I så fall, vilka initiativ är att vänta från styret för att bryta denna utveckling?

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24: 

Interpellation till kommunalrådet Anna Svalander (L) 

Att Vänsterpartiet och Liberalerna har olika uppfattning om det obligatoriska skolvalet 
förvånar säkert ingen. Med den här interpellationen vill jag fokusera på en konsekvens av 
skolvalet som jag menar inte har belysts tillräckligt; risken att vi får ”bortvalsskolor” och 
effekterna av skolbyten under terminen för skolor, lärare och elever. 

Det finns anledning att tro att skolvalet leder till fler skolbyten under terminens gång. Detta 
skulle kunna bero på flera orsaker, exempelvis att man inte är nöjd med den skola man har 
placerats på efter valet och därför vill byta. En annan bidragande faktor skulle kunna vara att 
elever och föräldrar är mer vana att välja (och välja bort om man är missnöjd) efter skolvalets 
införande. 

Om skolbyten under terminens gång är starkt koncentrerade till vissa skolor riskerar detta att 
leda till stora planeringsproblem på enhetsnivå. För den enskilda läraren kan det innebära 
pedagogiska svårigheter när elevgruppens sammansättning kan förändras många gånger 
mellan terminsstart och terminsslut. För barn och unga som behöver stabila lärandemiljöer 
innebär elever som kommer och går en stor utmaning. 

Med anledning av detta vill jag ställa nedanstående frågor till ansvarigt kommunalråd för 
grundskolan, Anna Svalander (L): 



- Hur ser arbetet med stöd till personer i prostitution och mot prostitution och
människohandel ut i Borås Stad idag?

Borås 2020-09-22 

Ida Legnemark (V) 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Enkel fråga till ansvarigt kommunalråd  

Hur går det med Borås Stads arbete mot prostitution och människohandel? 

Vänsterpartiet har både i en motion till Kommunfullmäktige (2019-04-25) och i ett inspel till 
Mitt-S-styret i budgetprocessen för 2020 lyft frågan om Borås Stads stöd till personer i 
prostitution och föreslagit att initiativ tas till ett nätverk med olika aktörer för att förebygga, 
förhindra och upptäcka prostitution och människohandel. Då motionen besvarades och 
Arbetslivsnämnden i budget för 2020 fick i uppdrag att fortsätta arbetet mot prostitution 
undrar jag om arbetet har kommit igång? Därför ställer jag följande fråga till ansvarigt 
kommunalråd: 



- När inför Borås Stad en kommunal avhopparverksamhet för personer i kriminella
miljöer?

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24: 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) 

Den 11 september avlossades skott på en frisörsalong i stadens centrala delar. Det är bara den 
senaste i raden av gängrelaterade våldsdåd som har inträffat i vår stad. Att bryta de kriminella 
gängens inflytande är en viktig jämlikhetsfråga. För det krävs både polisiära och sociala 
insatser. På längre sikt är det helt avgörande att bryta rekryteringen till gängen och att 
underlätta för de som vill lämna den kriminella miljön. För ett och ett halvt år sedan, i 
februari 2019, ställde jag en fråga till Ulf Olsson (S) om hur Borås Stad arbetar för att 
underlätta avhopp från kriminella miljöer. I svaret hänvisades bland annat till att Centrum för 
Säkerhet och Kunskap (CKS) skulle få ett nytt uppdrag kopplat till detta. När det hade gått 
närmare ett halvår och inget hade hänt lämnade jag en motion om att en kommunal 
avhopparverksamhet skulle införas. Nu har det gått totalt 19 månader sedan frågan lyftes i 
kommunfullmäktige och snart kan vi inte vänta längre. Med anledning av detta vill jag fråga 
Ulf Olsson (S): 



2020-09-23 
Kommunfullmäktige 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson - Fira eller inte fira? 

Borås stad fyller 400 år 2021. Vi är många som har sett fram emot att på olika sätt fira detta. 
Planeringen inför jubileumsåret har varit gång sedan länge. 

Jag undrar dock om det finns någon plan B på grund av pandemin som ingen vet när vi blir befriade 
från. Det är viktigt att firandet blir en folkfest, att genomföra detta digitalt via Teams känns måttligt 
lockande. Den uppfattningen delar jag säkert med de allra flesta. 

Min fråga är således: 

- Kommer vi att fira Borås 400 år som planerat under nästa år eller blir det en senareläggning?

Magnus Sjödahl (KD) 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på fråga 

Fråga 



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Enkel fråga 
2020-09-24 

Fortsatt förtroende? 

Det är inte första gången medlemmar ur styrelsen för Borås Energi och Miljö AB agerat utanför sina 
befogenheter och mot gällande lagstiftning. I samband med ett av de tidigare tillfällena föreslog 
Sverigedemokraterna att ansvarsfrihet inte skulle beviljas till den ytterst ansvariga i Borås Energi och 
Miljö AB som följd. Detta var något som övriga partier inte ställde sig bakom, utan gav vederbörande 
förnyat förtroende. Nu har liknande situation uppstått igen, varvid jag önskar svar från 
kommunstyrelsens ordförande tillika styrelseordförande för moderbolaget Borås Stadshus AB, Ulf 
Olsson (S). 

Har Ulf Olsson (S) som avsikt att professionalisera bolagsstyrelserna i Borås Stad? 

Har Ulf Olsson (S) fortsatt förtroende för styrelsen i Borås Energi och Miljö AB? 

Avser Ulf Olsson (S) vidta några åtgärder till följd av att bolagsstyrelsen inte efterlevt gällande 
lagstiftning? 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd  

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Enkel fråga 
2020-09-24 

Framtiden för Borås Energi och Miljö AB 

Borås Energi och Miljö AB är återigen dagsaktuell kring bolagsstyrelsens agerande. Det har dels 
framkommit att presidiet agerat utanför sina befogenheter och arbetsbefriat VD:n, innan styrelsen 
fått till sig någon som helst information. Uppenbarligen råder det även delade meningar, mellan 
styrelseordförande och övriga i styrelsen, kring frågan om hur man hanterar sekretess. Med risk att 
uppta en alltför lång tid, genom fortsatt exemplifiering av bolagsstyrelsens agerande, väljer jag att gå 
till syftet med denna fråga. Jag önskar få svar från styrelseordförande Hanne Jensen (S) på följande 
frågor, 

Anser Hanne Jensen (S) att bolagsstyrelsen efterlevt aktiebolagslagen? 

Anser Hanne Jensen (S) att bolagsstyrelsens agerande stärkt Borås Energi och Miljö AB:s varumärke? 

Är Hanne Jensen (S) nöjd med styrelsens arbete? 

För Sverigedemokraterna, 

Kristian Silbvers (SD) 
Ledamot, Kommunfullmäktige 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



- Varför kan inte Borås få tillstånd klimatanläggningar när Marks kommun
uppenbarligen lyckas?

- När avser den styrande koalitionen att hantera motionen och framförallt se till att
klimatanpassningar sker på stadens äldreboenden?

Lars-Gunnar Comén (m) 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Fråga till Ylva Lengberg (s) 
Kommunalråd Borås Stad 

Sommaren är nog över för i år. Även denna sommar upplevde Borås ett antal veckor i juni 
och augusti med mycket höga temperaturer. För de flesta av oss är det bara angenämt, men 
för boende på våra äldreboenden är det allt annat än trevligt. Bristen på luftkonditionering 
påverkar de äldre. De kan drabbas av uttorkning mm. 

Förra hösten lämnade jag in en motion om att utreda behovet av tillgång till 
klimatanpassade rum inom äldrevården. Visserligen är vi vana vid att motioner kan ta 13 år 
på sig att behandlas, men jag hade nog hoppats på lite skyndsam beredning av detta 
angelägna ärende. Inte för min skull, men för de lidande gamlingar som även denna sommar 
fått stå ut med höga temperaturer. 

Enligt inslag i P4 Sjuhärad https://sverigesradio.se/artikel/7538220 den 22 augusti har Marks 
kommun nu installerat AC på alla äldreboenden i kommunen. Verksamhetschefen ser detta 
som en självklarhet för att underlätta för de äldre.  

Mitt förslag till uppdrag i motionen var att ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att utreda 
hur kommunen ändamålsenligt möter behovet av klimatanpassade rum i äldrevården. 

Med anledning av ovanstående är mina frågor: 



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00199 107 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) 
(Nr 83) 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
Saltemads Camping läggs ut på entreprenad, i enlighet med uppdraget. Fram till 
dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av Borås Djurpark. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad utan att sälja marken. En extern 
konsult anlitades för att ta fram lämpliga förslag. Det visade sig att konsultens 
huvudförslag inte går att genomföra då byggnaderna är fast egendom och inte 
kan avskiljas och säljas separat från marken. Även andra tänkbara lösningar 
visade sig vara svåra att genomföra utifrån risken att inte ha tillgång till den 
strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på. Uppdraget att sälja 
campingverksamheten bör därför avslutas och verksamheten ska fortsätta 
drivas i egen regi med uppdraget att se över inriktning och utveckling.  

Ärendet i sin helhet 

1. Bakgrund
I Borås Stads budget 2015 gavs Kommunstyrelsen följande uppdrag:  
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet läggs ut på entreprenad 
under 2015. Marken ska ej säljas.    

2. Arbetets gång med uppdraget
För att bedöma marknaden och ta fram lämpliga förslag anlitades 2016 ett 
externt konsultbolag, SWE Marketing. Förslaget från konsulten var att Borås 
Stad säljer byggnaderna och arrenderar ut marken. Att erbjuda en extern aktör 
möjligheten att investera långsiktigt anses attrahera stora professionella aktörer, 
vilket skapar förutsättningar för en nödvändig utveckling av campingen med 
möjlighet till fler gästnätter, modernisering, fler besökare till djurparken och 
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fortsatt utveckling av boendepaket. Detta ansågs vara den ekonomiska vinsten 
för Borås Stad snarare än själva avyttringen av byggnaderna.  

Konsultens huvudförslag visade sig inte vara genomförbart eftersom 
byggnaderna är fast egendom som inte kan avskiljas och säljas separat från 
marken. Andra tänkbara lösningar i enlighet med uppdraget att inte sälja 
marken är upplåtelseformerna tomträtt, driftentreprenad eller arrende/hyra.  

Tomträtt 
Att upprätta en fastighet med tomträtt är så nära en försäljning man kan 
komma. Här finns även möjligheten att sälja byggnaderna separat (till skillnad 
från arrende). Tomträtt upplåts på minst 20 år och kostnaderna för att gå ur 
tomträttsavtal är avsevärda för kommunen. Tomträtt kan endast upplåtas för en 
hel fastighet och campingen ligger på fem fastigheter med två fastighetsägare 
och omfattas av tre detaljplaner. Tomträtt är i praktiken ingen möjlig 
upplåtelseform utifrån uppdragets utformning. 

Driftentreprenad 
Om kommunen skulle upphandla driften av campingen så måste man ställa upp 
villkoren i upphandlingen, vilket gör att kreativa entreprenöriella inslag starkt 
begränsas. Denna upplåtelseform skulle enligt konsulten inte attrahera 
långsiktiga professionella aktörer. Vid ett längre avtal om driftentreprenad finns 
risken att man vid en rättslig prövning gör en genomsyn som visar att det 
egentligen var fråga om ett arrendeavtal eller hyresavtal med särskilda regler om 
indirekt besittningsskydd (se nedan). 

Arrende/hyra 
Den möjlighet som kvarstår som praktiskt och juridiskt genomförbar utifrån 
uppdraget är istället att arrendera ut Saltemads camping.  

För att belysa hur ett marknadsmässigt arrendeavtal kan vara utformat och vilka 
delar som kan ingå anlitades den externa konsulten då denne har god inblick i 
vilka arrendetider och andra villkor som är praxis i branschen samt vilka 
marknadspriser som gäller.  

En utarrendering av campingen skulle förslagsvis grunda sig på följande delar, 
baserat på genomförd omvärldsbevakning av hur andra kommuner gjort med 
sina campingplatser: 

• en upphandling görs där intresserade arrendatorer får presentera sig 
med en genomförandeplan för campingen och planerade investeringar 

• Marknadsmässigt årligt arrende sätts 

• För att ge en arrendator möjlighet att arbeta långsiktigt, göra 
investeringar och utveckla verksamheten bedöms arrendetiden behöva 
sättas till 20-25 år 

• de arrendatorer som väljs ut för en utvärdering måste uppfylla uppsatta 
”skall-krav” i upphandlingen t.ex. när det gäller tidigare erfarenhet, 
ekonomi samt kapacitet och resurser  
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• bland de anbudsgivare som uppfyller ställda ”skall-krav” väljs den 
arrendator ut som är beredd att lämna det högsta budet på namnet 
”Saltemads Camping” och befintliga inventarier på campingen. 

 

3. Konsekvensanalys 

Förslaget till upplägg med en extern arrendator får negativa ekonomiska 
konsekvenser för Borås Stads räkenskaper. Det av den externa konsulten 
bedömda marknadsmässiga årliga arrendet understeg det arrende campingen då 
betalade till Borås Stad.  

Värdet av den immateriella tillgången, namnet ”Saltemads camping”, bedöms 
vara försumbart i sammanhanget. Konsultens värdering av inventarierna låg i 
nivå med det bokförda värdet. Bedömningen är därför att en försäljning inte ger 
något överskott, utan endast används för att välja ut arrendator. 

Tecknas ett 20- eller 25-årigt avtal med en extern campingentreprenör blir 
marken helt oåtkomlig för Borås Stad under avtalsperioden. Med största 
sannolikhet skulle dessutom en extern entreprenör vid en rättslig prövning 
befinnas omfattas av Jordabalkens regler om indirekt besittningsskydd (JB 12 
kap § 58b), även om besittningsskyddet avtalats bort vid avtalstecknandet. Om 
Borås Stad efter 20 eller 25 år skulle vilja återta marken för annat ändamål, t.ex. 
bostäder eller annan verksamhet, skulle arrendeinnehavaren ha rätt till 
skadestånd vilket kan uppgå till avsevärda belopp samt att restvärdet av 
arrendatorns genomförda investeringar skulle ersättas av Borås Stad.  

 

4. Kommunstyrelsens bedömning 

Utifrån de konsekvenser som redovisas för de olika upplåtelseformerna, 
tomträtt, driftentreprenad eller arrende/hyra, bedömer Kommunstyrelsen att 
driftentreprenad är den bästa lösningen. 

Driftentreprenör för Saltemads Camping ska upphandlas, i enlighet med 
uppdraget från 2015. Fram till dess att entreprenör är upphandlad ska 
campingen drivas av Borås Djurpark.  

Innan förfrågningsunderlag upprättas och upphandling påbörjas ska Saltemads 
camping moderniseras och nödvändiga underhållsåtgärder genomföras.  

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
4. Utredning Fas 1 Borås Camping Saltemad 
5. Delutredning Borås Camping Saltemad 
6. Underlag Saltemadutredning från SWE Marketing 
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Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 



Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
E2. Saltemads campingverksamhet 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna väljer att bifalla liggande förslag till beslut om att avslå motionen. 

Sverigedemokraterna har idag omvärderat vår tidigare inställning och anser, i och med Borås Stads 

historiska utbyggnation samt den planerade utbyggnationen inför framtiden, att befintlig plats för 

camping inte längre är hållbar. 

Vi ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, dock är det ingen självklarhet att Borås 

Stad, eller dess bolag, driver detta. Vi anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 

och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer vi att en ny plats bör utredas kring 

var den framtida placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för att 

planera området inför framtiden. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 124 Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) 
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Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2017-00557 107 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av William Petzäll (SD) angående 
Saltemads camping 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
Motionen anses besvarad.      

Sammanfattning 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.           

Motionen har inte skickats på remiss.    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Ärendet i sin helhet 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.         

Motionären anser att det inte är en prioriterad kommunal angelägenhet att 
bedriva campingverksamhet. Det finns många framgångsrika campingar som 
drivs i privat regi. Med en privat entreprenör skulle campingen kunna få en 
förnyelse och vitalisering. Med anledning av detta yrkar motionären på att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en försäljning av 
Saltemads camping. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. Kommunstyrelsens inställning är 
att Saltemads Camping bör läggs ut på entreprenad, i enlighet med uppdraget 
från 2015. Fram till dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av 
Borås Djurpark. 

Bilaga till § 125 Svar på motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping
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Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping, 2007-11-13
   
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 



Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
KC2. Saltemads campingverksamhet 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna vill först och främsta anmärka handläggningstiden på motionen. Trots att 

motionen inte har remitterats till någon nämnd eller något bolag, så har motionen inte behandlats 

förrän över 12 år senare. Detta är inte acceptabelt och är inte i enlighet med kommunallagens 

intentioner. 

Vidare väljer Sverigedemokraterna att bifalla liggande förslag till beslut om att avslå motionen. 

Sverigedemokraterna har idag omvärderat vår tidigare inställning och anser, i och med Borås Stads 

historiska utbyggnation samt den planerade utbyggnationen inför framtiden, att befintlig plats för 

camping inte längre är hållbar. 

Vi ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, dock är det ingen självklarhet att Borås 

Stad, eller dess bolag, driver detta. Vi anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 

och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer vi att en ny plats bör utredas kring 

var den framtida placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för att 

planera området inför framtiden. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 125 Svar på motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping
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Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
E4. Svar på motion, 

Lägg ut Saltemads camping på entreprenad 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna väljer att bifalla liggande förslag till beslut om att avslå motionen. 

Sverigedemokraterna har idag omvärderat vår tidigare inställning och anser, i och med Borås Stads 

historiska utbyggnation samt den planerade utbyggnationen inför framtiden, att befintlig plats för 

camping inte längre är hållbar. 

Vi ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, dock är det ingen självklarhet att Borås 

Stad, eller dess bolag, driver detta. Vi anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 

och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer vi att en ny plats bör utredas kring 

var den framtida placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för att 

planera området inför framtiden. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 126 Svar på motion av Annette Carlson (M),  Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson 
(C), Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på entreprenad!
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2019-01024 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 
Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 
entreprenad!  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
Motionen bifalls.      

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.

Motionen har inte skickats på remiss.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. då det visat sig svårt att lägga ut 
campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga 
mark Saltemad ligger på.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.

Motionärerna anser inte att det är kommunens uppgift att driva 
campingverksamhet. De flesta kommunala campingplatser i landet har övergått 
i privat regi. Det skulle vara positivt för Saltemads campings framtid och 
utveckling om verksamheten lades ut på entreprenad. Det har funnits flera 
intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. Försäljning 
av marken ska inte ingå i driftsförfrågan.         

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. Den utredning som genomfördes 

Bilaga till § 126 Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), 
Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på entreprenad!
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visade att det är svårt att sälja eller lägga ut campingen på entreprenad utan att 
riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på 
eller att få tillgång till marken men till en mycket hög kostnad.  

Kommunstyrelsens inställning är att campingen ska läggas ut på entreprenad i 
enlighet med uppdraget från 2015. Saltemads camping behöver moderniseras 
och nödvändiga underhållsåtgärder ska genomföras.  

Fram till dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av Borås 
Djurpark. Kommunfullmäktige föreslås därmed att bifalla motionen.  

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping 
på entreprenad!, 2013-02-20   

 
 

 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunfullmäktigeskrivelse 
Dnr KS 2017-00292 107 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark! (Nr 84) 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
Motionen anses besvarad.         

Sammanfattning 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.          

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.         

Motionären anser att Borås Djurpark ska säljas till en privat entreprenör som 
kan utveckla verksamheten, skapa lönsamhet samt locka fler besökare. 
Liberalerna är tydliga med att det inte ingår i det kommunala uppdraget att 
driva en djurpark och lyfter exempel på andra djurparker som sålts och 
utvecklats. Motionären menar att om djurparken säljs skulle det ge den större 
framtidsutsikter.  

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen anser att Borås Djurpark med sitt goda rykte och 
attraktionskraft är viktig för besöksnäringen och ger turistekonomiska effekter 
för Borås. Dock anser kommunstyrelsen att en djurpark inte är en kommunal 
angelägenhet.  

Det är mot bakgrund av detta av högsta prioritet att Borås Djurpark AB klarar 
en budget i balans så länge som staden har ansvar för djurparken. 
Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen besvaras.  

Bilaga till § 127 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark! 
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Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!, 2017-03-09
   

 
 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Datum Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år. (Nr 86) 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
Fullmäktige bifaller motionen. 

Det utökade uppdraget innebär att vård- och äldrenämnden behöver avsätta 
medel inom befintlig budgetram.       

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 
in förslaget: 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att
också omfatta barn under 18 år.

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämndernas fullständiga remissvar bifogas som bilaga. 

- Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.
- Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.
- Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
- Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen

Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta barn 
under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen och det 
framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för annan 
verksamhet som bedrivs idag.   

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 
förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 

Bilaga till § 128 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om anhörigstöd för barn under 18 år
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skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Vård- och 
äldrenämnden ska därför inom ramen för sin budget avsätta medel för det 
utökade uppdraget. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för barn under 18 år. 
2. Svar från Arbetslivsnämnden. 
3. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden. 
4. Yttrande från Vård- och äldrenämnden.   
5. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2018-00921 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad. (Nr 87) 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
Motionen bifalls.         

Ärendet i sin helhet 
Joakim Malmberg (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Det finns klara fördelar med att just Stadsparksbadet skulle kunna bedrivas i 
entreprenadform. Till skillnad från andra kommunala simhallar i Borås, finns 
ingen föreningsverksamhet kopplad till anläggningen. I lokalerna bedrivs redan 
idag kommersiell verksamhet. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 

Bilaga till § 129 Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad
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Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 
år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 
utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 
Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 
”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 
prissättning.” Dessa förutsättningar skulle kunna uppfyllas i en entreprenad 
eller genom försäljning. 

Kommunstyrelsen föreslår i linje med uppdraget att motionen bifalls. Samtidigt 
förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-
00200 kan anses vara genomfört i kommande bokslut. 

 

Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse svar på motion 
2. Motion från Joakim Malmberg 
3. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar   
 

 

För Moderaterna     

Annette Carlson  
Martin Nilsson  
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